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pletros programq metiniq ataskaitq
pateikimo ir vertinimo tvarkos apra5o
priedas

(Ilgalaik0s instituciniq moksliniq tyrimq ir eksperimentinds (socialin6s, kulturinds)
pldtros programos vykdymo metinds ataskaitos pavyzdind forma)

ILGALAIKES INSTITUCINES MOKSLINIU TYRIMU IR EKSPERIMENTINES
(socrALrNES, KULT0RTNES) PLETROS PROGRAMOS
METINE ATASKAITA
Gauta Lietuvos mokslo taryboje

(Data
Ataskaitos registracij os Nr.

-pildo

Taryba)

(Pildo Taryba)

1. DUOMENYS
Prosramos oavadinimas

Mokslo ir studijq institucija (programos
vykdytoja)

APIE PROGRAM.{

Vilniaus istoriia. Twimai
Lietuvos istorijos institutas, KraZiq g. 5, 01108
Vilnius;tel. (8-5) 261 4436; el pa5tas
sekretoriatas(Eistoriia.lt : I I I 95536 1

Prosramos trukme
Laikotarois. uZ kuri teikiama ataskaita
Prosramai skirti norminiai etatai

2.
Eil. Nr.
Mokslo laiosnis
Prosramos vadovas
Dr.
Kiti prosramos wkdvtoiai
2.
Dr.
Dr.
3.
4.
Dr.
5.
Dr.
Dr.
6.
7.
8.
9.
10.
11

12.
13.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

14.
15.

Dr.

2012-2016 m.
2013
1

1.33

PROGRAMOS VYKDYTOJAI
Vardas- oavarde

Pareisos

Zita Medi5auskiene

vvr. m. darb. (0.25 et.)

Darius Baronas
Edmundas GimZauskas
Saulius Grybkauskas
Vytautas Joeela
Rytis Jonaitis
Irma Kaphinaite
Alsimantas Katilius
Elmantas Meilus
Rimantas Miknvs
Vytautas Petronis
Virsiliius Pusadiauskas
Steohen Rowell
Saulius Sarcevidius
Gintas Sliesoritinas

vyr. m. darb. (0.5 et.)
m. darb. (0,5 et.)
m. darb. (0,25 et.)
m. darb. (1,0 et.)
i. m. darb. (0,5 et.)
. m. darb. (0.5 et.)
i. m. darb. (0.5 et.)
wr. m. darb. (0.5 et.)
wr. m. darb. (0.25 et.)
m. darb. (0,25 et.)
m. darb. (0,5 et.)
wr. m. darb. (0.5 et.)
i. m. darb. (1.0 et.)
m. darb. (0.25 et.)

16.

t7.
18.

Vitaliia Stravinskiene

Dr.
Dr.
Dr.

Asnius Urbanavidius
Gediminas Vaitkevidius
Oksana Valioniene
Gediminas Vaskela

19.

20.

Dr.

m. darb. (0.5 et.)
m. darb. (1.0 et.)
m. darb. (1.0 et.)
i. m. darb. (0.5 et.)
m. darb. (0.5 et.)

3. ATLIKTI DARBAI IR PROGRAMOS REZULTATAI
Pateikite programos atsskaitinio laikotarpio rezultatq santraukq pagal programos tileslus
sklaidos priemon€mis nepristatytus
uidavinius. Pristatykite tarpinius nepublikuotus
(pvz.,
programos ataskaitiniu laikotarpiu atlihus darbus
ivairus parengiamieji darbai,
infrastruktiiros kfrrimas, medZiagos kaupimas, atlikti tyr;imai ir pan.).

ir

20t3 m. igyvendinant programe tyrejq grupe atliko darbus pagal visus tris programos tikslus:
ir archeologines medZiagos kaupimq buvo atliekami tyrimai ir skelbiami tyrimq
rczullatai programoje numatytomis temomis, toliau buvo kaupiami Vilniaus istorijos Saltiniai
numatytam dokumentq rinkiniui, taip pat rengiamos planuotos Saltiniq publikacijos; vykdoma
tyrimq rezultatq sklaida Lietuvos ir tarptautineje mokslo bendruomeneje.

tEsiant istorines

I

uZdavinys: Vilniaus miesto istoriniq problemq tyrimai

1.1 Atliekant Vilniaus kflrimosi

ir

ankstwoio io istoriios periodo twimus

fiIII-XVI

a.

nagrindtos temos:

R. Jonaitis (0,5 et.) Toliau tyrinejant tem4,,stadiatikiq gyvenviete Vilniuje", 2013 m.
buvo atlikti i5sam[s kapinyno Bok5to g. 6 osteologines medZiagos radiokarboninio datavimo
C14 IAUS; tyrimai, kurie leido naujai paivelgli I Vilniaus kaip miesto, pradZios istorij4. Buvo
atlikta preliminari juvelyriniq dirbiniq (apgalvi% Lie&4 antsmilkiniq) i5 to paties kapinyno
analize. Bok5to g. kapinyno dirbiniai buvo perZifliimi analogi5ko Kemaves Kriveiki5kio
kapinyno kontekste. [teiktas straipsnis
I4ccneAoBaulrs Ha reppr.rropnu "Civitas Rutenica" e Br.urrHroce e 2012 r. (He)ox,(aHHbre
orKpbrrr.rf,, Apxeonoeun u ucmoput lfcrcoea u lfcxoecxoil rcunu, (0,4 a.1., planuojama i5leisti
2014 m. pavasari).

Pagal program4 planuoto parengti straipsnio ,,XI[-XV a. miestiediq mados tendencijos
Bok5to g. 6 kapinyno pavyzdliuoo parengta didZioji dalis teksto.2014 m. jis bus baigtas rengti,
papildZius Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos lyginamqja medZiaga.

I. Kapltinaitd (0,5 et.) Tyre katalikq rajono raidq Vilniuje, vykdydama materialines kulturos
palyginamuosius tyrimus. Dirbo dviem kyptimis: 1. Lietuvos nacionalinio muziejaus fonduose

3D skaneriu skanavo XIII

- XVI a. buitines keramikos, aptiktos vakarineje Vilniaus
ir piliq teritorijoje, fragmentus (i5 viso 2S00 vnt.). Remiantis jais Siuo metu
ruo5ia (kartu su G. Vaitkevidiumi) buitines keramikos tipologijq kwi leis patikslinti kultflriniq
sluoksniq datavimq ir nustatyti katalikq rajono Vilniuje chronologing raid4 iki 25 m. tikslumu.
2. Rinko ir analizavo uZsienio Saliq (Skandinavijos, Rusijos, Lenkijos, Anglijos) literattir4 apie
kataliki5kq christianizacijq miestq kiirimosi teorijas, svetimsaliq kolonijas miestuose ir pan.
Nagrinejo ilgalaikeje programoje numatytq straipsniq parengimui reikaling4 istoriniq
archeologiniq architekt[ros tyrimq medZiag4 ryAA archyvas; tyrimq ataskaitos ir pan.).
[teiktas programoie neplanuotas straipsnis apie Katalikq rajono materialing kult[r4:
senamiesdio dalyje

M

xlr3ulr xlrrelreft KaroJlfiqecKoro

Bunrnroca e 15

-

16 ss.

Apxeonozua
(0,45 a.l.)

u ucmopun lfcrcoea u llcrcoecrcoit rcunu, planuojama i5leisti 2014 m.

pavasar[.

2013 m. buvo planuotas paraSyti straipsnis apie buiting keramik4 i5 katalikq rajono/miesto
Vilniuje, tadiau tam sukliude technines prieZastys. Buvo planuojama keramikos fragmentus
muziejuje skanuoti 3D skaneriu. Buvo numatyta, kad aparatas ir programa bus gaurti 2012 m.
gruodZio pabaigoje, tadiau jie pristatyti tik 2013 m. kovo pabaigoje. Balandi - geguZE vyko
derinimo darbai ir bandymai. BirZel[ - rugpjflti buvo skenuojami keramikos fragmentai
muziejuje (apie 2500 vnt.). Rugseji - gruodi nuskanuota med1iaga buvo apdorojama
kompiuterine programa. Taigi, buitines keramikos tipologijos ir chronologijos sudarymas bei
tolimesne analize bus daroma jau 2014 m. 2014'm. bus para5ytas ir numatytas straipsnis. I
Kaplunaite savo tyrimus pristate konferencijoje Pskove ir doktoranq konferencijoje Klaipedoje.
S. Sarceviiius (1,0 et.) Atliekant Vilniaus materialines kulturos tyrimus, toliau dirbo prie temq

apie statybing keramik4 Vilniuje. Rinkta med1iaga apie Vilniaus statybines keramikos
atspaudus (Zenklus) (XIV - XVII a.), rinlila Siai temai bibliografija. Taip pat su tuo susijg plytq
matavimo . fiksavimo darbai Sv. Mikalojaus baZnydioje. Si medZiaga bus panaudota
rengiamam straipsniui 2014 m. Parengta kolektyvinio straipsnio ,,Geocheminiai tyrimq
metodai archeologijoje - taikymo galimyb6s" dalis. [teiktas rengiamai knygai n,Metodai
Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos Lietuvos praeities paZinimui66. Autoriq
kolektyvas: Ridardas Tara5kevidius, Audrone Bliujiene, Bronislavas Karmaza, Algimantas
Merkevidius, Reda Nemickiene, Gintautas Rackevidius, Rimute Stakeniene, Dainius Strazdas,
Simona Sirvydaite, Gediminas Vaitkevidius, Rimante Zinkute. Siam straipsniui paruo5tas 4
skyrius
,,Klasterind analize arba kaip galima iJ kruvos nuosknlysurinkti

tqpaiiqplytq" (0,5 a.l.).

Toliau nagrinejo Vilniaus urbanizacijos temq atlikdamas infrastruktfiros ir paleoreljefo tyrimus.
Analizavo apie ,,Kreiv4ji miest4=' surinkt4 medZiagq ir kartu su O. Valioniene baige rengti ir
publikavo straipsn[
,Jlaneopenue$

eunaunccKoeo ,,Curvum castrum" (<<Kpueoao eaurca>>) (bendra apimtis 3,0 a.l.)

G. Vaitkeviiius (1,0 et.) Atlikdamas Vilniaus materialinbs kulttiros tyrimus, toliau nagrinejo
Vilniaus buitinE keramikq vykde masines keramines medZiagos 3D fiksacij4 (Lietuvos
Nacionaliniame muziejuje), tai visi5kai naujas dar neisisavintas keramikos fiksavimo biidas,
praplediantis informatyvumo galimybes. Informacija bus panaudota datavimui ir Vilniaus miesto
socialines istorijos ir senqfq technologijq studijoms. Kuriama Vilniaus keramikos
baze, ja remiantis bus atliekamas tyrimas ir ra5oma studija ,,Vilniaus keramikos morfologija".
Kartu buvo analizuojama medliaga apie Vilniaus geologines sqlygas, siejant Sias s4lygas su
pirminiu Vilniaus kultfiriniu reljefu. Baigtas rengti ir publikuotas straipsnis:
,,BltflbHtoc om nocerewun do Kopoile*cKozo eopodao' (1,7 a.l.)

O. Valionien0 (0,5 et.) Tirdama Vilniaus urbanizacijos tem6 2013 metais nagrinejo dvi
problemas: 1) Kreivojo miesto ir Vilniaus genezes specifika Vidurio Rytq Europos
urbanizacijos kontekste. Tyrimo pagrindu praplestas ir papildytas kolektyvines monografijos
,,Kreivasis miestasoo skyrius
,,

Kr e iv oj o mi e s to

i

i tak4 pr obl ematika " (1,4 a,l.)

Vykdant tyrimq siekta suvokti Vilniaus vietq Europos urbanizacijos procese, jo ikfirimo
prielaidas, kriti5kai [vertinti istoriografijoje kilusi4 polemik4 del Vilniaus ir, tame tarpe,
Kreivojo miesto kilmes ir atsiradimo laiko. Tam skirta iSvyka I Lenkijos MA istorijos institut4
pagal moksliniq maintl programq 2013 m. kovo 1 l-23 d., dirbta Var5uvos bibliotekose: surinkta
informacij4 apie Lenkrjos Pamario, Skandinavijos, Rusios, Vakarq ir Ryttt Baltq regiono
ankstyvuosius ir brandZius viduramZiq miestus, jq ikUrimo laik6 raidos ypatumus, i5kilimo ir
sunykimo prielaidas.

2) ViduramZiq miesto sakaliniq erdviq strukt[ra. Sakralines strukttiros tyrimas svarbus dviem
aspektais. Pirma, buvo i5nagrinetas vienas pagrindiniq viduramZiq miesto komponentq
baZnydios ir laidojimo kompleksai, jq erdvinio i5sidestymo logika, tarpusavio sqveika ir
santykis su urbanistine aplinka. UZdiuoptas slenkstis tarp viduramlilir reformacijos laikotarpio
sakraliniq erdviq strukttiros. Antra, sakraliniq erdviq tyrimo pagrindu buvo suformuluoti
viduramZiq mesto netaisyklingos erdvines struktiiros formavimosi principai ir pasirilytas jos
i5Sifravimo budas. Tyrimo rezultatai i5destyti parengtame straipsnyj e

-

,, Vi dur

amii4

mi

es

t o s alv

al ini4 er dv itq s trothfir a

" (apimtis 2.5

a.

l).

Buvo tEsiamas Vilniaus tyrimq duomenq bazes sudarymas: perZiflreti Kulttiros paveldo centro
bibliotekos archeologiniq ir architektflriniq tyrimq fondai (f. 5, 6, 7,39). Suskaitmeninta 199
bylq informacija (situacijos planai, stilistines kartogramos ir tyrimq i5vados).

l.2.Atliekant Kataliku baZnydios ir kitu krik5dioni5kq konfesijq veiklos Vilniuje tyrimus"
nagrindtos temos:
S. Rowell (0,5 et.) 2013 m. toliau tyrinejo XV-XU a. I. puses vilniedirl dvasin[ gyvenim4 bei
Vilniaus baZnydios integravimq,si i bendrqsias religines tendencijas tiek Vilniaus vyskupysteje
(publikuotas straipsnis apie Spitoliq fundavim4kartu,su Saltiniais) tiek Gniezno metropolijoje,
kurios dalis, - Vilniaus vyskupyste (tyrinejo lig Siolei niekieno netirtq temq bfitent Gniezne
nusprEstas Vilniediq apeliacines bylas; bylinejosi dvasininkai su dvasininkais, su amatininkais;
sutuoktiniai ir nesekmingai prisiZadejusios poros, amatininkai (Vilniaus varnzdlit4liejikas su
miesto vaistininku)). Taip pat rinko medhiagq Vilniaus Sv. Jono baZnydios istorijai mansionarijq fundacijos, gindai tarp buwsio bei esamo klebonq ir taip toliau (Lietuvos
archyvuose (MAVB) ir Gniezno (Arkivyskupystes) archyve). Pastarieji tyrimai tgsiami. Spaudai
pateiktas straipsnis apie santykius tarp miesto katalikq ir stadiatikiq bendruomeniq:
,,Whatever pagan the bearer might be. his documents are valid". (1,0 a.l.; Lithuanian Historical

Studies,lS).

D. Baronas (0,5 et.) Tirdamas baZnytiniq Vilniaus brolijq tem6 uZbaige dideles apimties
i5samq straipsni apie Vilniaus miesto istorijoje rySkll pedsakq palikusi4 stadiatikiq Sv. Dvasios

brolijq:

,,Staiiotiki4Sv. Dvasios brolijos isisteigimas Vilniuje |.584-1633 m." (3,1 a.l.).
Minimas straipsnis paskelbtas ,,BaZnydios istorijos studijq" t.5,2013 m. vasario mdnesi, tadiau
pats leidinys del nuo straipsnio autoriaus nepriklausandiq aplinkybiq buvo paZymetas 2012 m.
izuoiama kaip socialinis-relieinis
data. Siame straipsnvie Vilniaus stadiatikiu broliia buvo

fenomenas, i5ry5kinant jos kUrimosi aplinkybes, jos institucionalizacijos raid4 atsekant jos
kontaktus su Lvovo stadiatikiq, LDK ruseniSkq Zemiq bei graiki5kqiq Rytq pasauliu. Buvo
patikslintos Sv. Dvasios cerkves pastatymo aplinkybes, chronologija, i5sakyti argumentai del
realaus brolijos mokyklos ir bendruomeninio gyvenimo vienuolyno funkcionavimo pradZios,
bei
preliminariai ivertintas brolijos nekilnojamasis turtas Vilniaus miesto ribose ir uZ
tarpkonfesiniq
pagrindiniai
Veliau
analizuojant
brolijos
socialines
struktflros
bruoZai.
i5rySkinti
santykiq Vilniuje XV-XVil a. klausimq sutelke savo demes[ [ Petro Skargos veiklq Vilniuje,
uZbaigdamas ir 2013 m. ruden[ ,,Senosios Lietuvos Literaturos" serijai iteikdamas galutinE
straipsnio versijq:

j6

,,

DidaHinis Petro Skargos poiiilris irusenus" (1,4 a.l.).

Siame straipsnyje analizuojant bendrq Skargos poZiur[ [ stadiatikius ivertintas

jo diferencijuotas

poZitiris i rusenus ir graikus, ir tuo padiu i5ry5kintas veikalo ,,Apie Dievo BaZnydios vienybE"
vilnieti5kas kontekstas. Susitelkus i konkredias Sio veikalo para5ymo ir paskelbimo aplinkybes,
tyrejas iSkdld argumentuot4 nuomong, kad bftent Vilniaus aplinkos katalikq elitas atliko
svarbiausiq i5orinio spiritus movens vaidmen[ skatinant Skarg4 ra5yti b[tent tokios pobiidZio
veikal4. Tokiu biidu siekta ne tik 5i veikl4,,ikontekstinti" lokalioje erdveje ir taip atskleisti
veikalo genezg, bet ir atskleisti jo lituanistinius bruoZus, leidZiandius geriau pajusti to meto
visuomends gyvenimo pulsq. Lygiagrediai minetiems darbams Baronas atliko archyvines
medZiagos apie Senqji Vilniq paie5kas Lietuvos valstybes istorijos archyve, Lietuvos Mokslq
akademijos Vrublevskiq bibliotekos Rankra5tyne bei Var5uvos vyriausiame senqjq aktq
archyve. Pavyko aptikti duomenis, kurie pravers tiriant Vilniaus piliq funkcionavimq kai kuriq
baZnytiniq institucijq veiklq miestiediq ir didZiojo kunigaik5dio valdZios santykius. Archyvinitl
paieSkq rczultatai pristatyti Lietuvos istorijos institute 2013 m. gruodZio 17 d. ivykusiame
seminare,,Tarpkonfe siniai ir tarpetniniai santykiai Vilniuj e".
Parengta ir publikuota neplanuota recenzija ,,Knyga,
Vilniaus ikurimas" (0,42 a.l.)

kuri i5liks: Gedimino Vaitkevidiaus

A. Katilius (0,5 et.) 2013 m. tirdamas tem4 ,,Vienuolynq veikla ir jq uZdarymas XIX a.oo,
analizavo Rusijos imperijos vykdyte politik4 vienuolynq atZvilgiu nuo Jekaterinos II iki
Vilniaus generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo laikq. Buvo perZi0reti Rusijos valdZios
priimti juridiniai aktai, kurie buvo paskelbti Rusijos imperijos istat'mq rinkinyje. Taip pat buvo
gilinamasi i istoriografijq kurioje aptariama Rusijos imperijos vykdyta politika vienuolynrl
atZvilgiu ir Sios politikos pasekme Vilniaus vienuolynq uZdarinejimui. Tyrinejant Vilniaus vyrq
ir moterq vienuolynq uZdarinejim4. per vis4 XIX arrrli+, buvo renkama archyvine medZiaga
Lietuvos valstybes istorijos archyve. Visa surinkta istoriografine ir dokumentine medZiaga buvo
apibendrinta para5ytame straipsnyj

,,Wlniaus rniesto vienuolynai
[teiktas t LKMA metra5t[).

ir

Rusijos imperijos vykdoma potitika

XIX amiiuje" (2,4 a.l.;

Taip pat archyve rinkta medZiaga tema,, Vilniaus miesto parapijos XIX a.: tinklas
skaidiaus dinamikaoo, kuri bus panaudota 2014 m. raSomame straipsnyje.

ir tikindiqjq

Atliekant Vilniaus - Lietuvos DidZiosios Kunigaik5tystes ir Lietuvos sostines funkcijq XVII
- XX.a, I.puseje. ypad kriziu laikot4rpiais. tyrimus. nagrinetos temos:
1.3.

E. Meilus (0,5 et.) Tirdamas tem4 ,,Vilniaus gyvenimas ir jo kaip sostines funkcionavimas
maskvenq okupacijos metu", parenge programoje planuotq straipsn[
5

,,XW-X'|4I a. Vilniaus istoriografijos apivalga" (1,0 a.l.),
kuris bus iteiktas Lietuvos istorijos metrafliiui. Siame str. apZvelgtas [vairiq Saliq istoriografijos
idfubis [vairiausiomis XVI-XVII a. Vilniaus istorijos temomis (miesto savivalda, teise, iikinis
gyvenimas, demografija, gyventojq buitis ir tarpkonfesiniai santykiai, [vairios etnines ir
religines bendruomenes bei brolijos, miesto strukt[ra, sociotopograftja, sostines funkcijos ir kt.
temos). Vykdant program4 Sie duomenys pades orientuotis, I kurias maiiau i5tirtas temas
ateityje bus galima kreipti XVI-XVII a. Vilniaus istorijos tyrimus, kad gauti kuo pilnesnimiesto
istorijos vaizdar. Programos tem4 atitinka ir neplanuotai parengtas bei Minties leidyklai [teiktas
,,Ivadas", i lietuviq kalb4 i3verstai J.I. Kra5evskio knygai Vilnius, nuo jo pradiios
T. I (1,0 a.l).

iki

1750 m.,

Sis [vadas ateityje pades Vilniaus istorijos tyrejams [vertinti Siame tome paskelbtus duomenis

ir

jq interpretacij4.

Dalyvavo viename pagal Programq suplanuotame seminare (2013.12.17 Vilniuje, LII seminare
Tarpkonfesiniai ir tarpetniniai santykiai Vilniuje perskaitytas prane5imas ,,Tarpkonfesiniai ir
tarpetniniai santykiai Vilniuje Tvano metu (1655-1661 m.)"). Taip pat dalyvavo dvejose
neplanuotose konfe.reqgijose, kur perskaite du Programos tem4 atitinkandius prane5imus: l)
201,3.05.25 Vilniuje, Sv. Jokflbo ir Pilypo dominikonq baZnydioje, konferencijoje Luki1kiq
Dievo Motinos atvaizdas: kontelwtai ir pamaldumai, skaite prane5imq,,Vilniaus Luki5kes XVII
a. kare laikotarpiu. Karo padariniai ir trofejai"; 2) 2013.09.28 Siauliuose, III-e Lietuvos istorikq
suvaZiavime perskaite prane5imq ,,Vilniaus miestiediq atmintys 1655-1661 m. okupacijos
metais".

G. Sliesoriflnas (0,25 et.) Nagrinedamas tem4 apie LDK centriniq valdZios institucijq veikl4
Vilniuje XVII a. 2-oje puseje -XVil a. pradhioje, Lietuvos Mokslq akademijos Vrublevskiq
bibliotekos Rankaidiq skyriuje, Vilniaus universiteto mokslines bibliotekos rankra5diq skyriuje
rinko istoring medZiagq b[tin4 individualios uZduoties igyvendinimui. Surinko vertingos
medZiagos apie seimelitS Vyriausiqjq ir IZdo TribunohS konfederaciniq suvaZiavimq veikl4
Vilniuje XVII a. pabaigoje - XVIII a. pradZioje. Rinko publikacijas apie Vilni% pasirodZiusias
Lenkijos ir Lietuvos valstybeje XVIII a. leistuose periodiniuose leidiniuose. Rengiamam
Vilniaus istorijos Saltiniq ir dokumentq rinkiniui surinkta XVII -XVIII a. Vilniaus istorij4
nu5viediandiq dokumentq - pateikta I a. 1. Saltiniq ()WU-XVIII a. spausdintq ne lietuviq kalba)
perra5q ir 0.5 a. l. rankra5tiniq XVII-XVIII a. Saltinirtr pena5q. Parengtas planuotas straipsnis
,,Vilniaus seimelis XVII ir

XVIil

a. sandfiroje'o (1,0 a.l.; Lietuvos istorijos metraitis)

Siame straipsnyje apZvelgtos problemos, kurios buvo svarstomos to meto Vilniuje vykusiuose
Smolensko ir Starodubo, kurie
seimeliuose (ne tik Vilniaus, bet ir pabegeliq (egzulanQ)
vykdavo Vilniuje, politinirtr grupuodiq susidflrimai Siuose seimeliuose, seimeliq poveikis
Vilniaus miesto vie5aj am gyvenimui
Taip pat parengta neplanuota recenzija knygai: David Frick, Kith, Kin, and Neighbors:
Communities and Confessions in Seventeenth-Century Wilno, Ithaca and London: Cornell
University Press, 2013,529 p., (0,5 a.1.; Lietuvos istorijos metrastis).
Perskaitytas mokslinis prane5imas ,,LDK Vyriausieji Tribunolai Vilniuje XVII ir XVIII a.
sand[roje * politines kovos axenaoo Lietuvos istorikq suvaZiavime, vykusiame Siauliuos e 2013
m. rugsejo 26-29 d..

*

E. GimZauskas (0,5 et.) Tiriant politinio gyvenimo Vilniuje l9l8 m. - 1919 m. temq buvo
nagrinetas Vilniaus politinio lietuvi5kumo klausimas 1919 m. sausio mdn., t. y. tuo metu, kai
Lietuvos Laikinoji vyriausybe i5 Vilniaus persikrauste I Kaunq. I5 esmes tyrimas yra 2012 m.
atlikto tyrimo ,,Vilniediq nuostatos ir Vilniaus politinio lietuvi5kumo klausimas 1918 m.
lapkridio - gruodZio mdn." tgsinys (abu tyrimai publikuojami straipsniq pavidalu). Detaliai
nuiviediama ivykiq toje trumpoje, bet komplikuotoje laiko atkarpoje panorama, bandoma
i5samiai pristatyti politiniq ir visuomeniniq jegq tuometiniame Vilniuje santyki. Svarbiausias
uZdavinys - atskleisti lietuviq pozicijq Vilniuje bEklg, palyginti jas su kitq konkuruojandiq j
pozicijomis, bandant nustatyti santyk[ tarp objektyvaus ir propagandinio lietuvi5kos valdZios
centro perkelimo mofio. [teiktas straipsnis
,,Vilniaus politinis lietuvi5kumas l9l9 m. saus[: teorija ir praktika" (1,5 a.l.; Lietuvos istorijos
metraftis. 2013, 2).
1.4. Atliekant Vilniaus gyventojq skaidiaus

ir demografines

raidos tyrimus (XVII-XX a.)

nagrinetos temos:

A. Urbanaviiius (1,0 et.) Tiriant Vilniaus demografing raidq XVII- XVIII a,, toliau rinko ir
studijavo bibliografij4 apie vien4 i3 istorines demografijos temq - vaisingumo tyrimus, rinko
archyvinius Saltinius Vilniaus istorinei demografijai tirti, kflre tyrimams reikalingq
kompiutering duomenq bazg, pradejo ra5yti straipsni apie Lietuvos DidZiosios Kunigaik5tystes
miestelenq migracij4 i VilniU Be to, padejo straipsnio apie Vilniaus 5v. Dvasios baZnydios
rtisiuose esandiq mumijq tyrimus autoriui dr. Dario Piombino-Mascali, surinko medZiagos apie
minetosios baZnydios, to meto Vilniaus ir Lietuvos istorij4. Del rimtq sveikatos sutrikimq
programoje planuoto straipsnio neparenge (Zr. pastabas prie ataskaitos)

V. Stravinskiend (0,5 et.) 2013 m. tyrimai koncentravosi: 1) Tiriant temq ,,Vilniaus miesto

-

demografine raida 1918-1939 m.oo, archyvines medZiagos apie Vilniaus demografing
raidq 192,0-1939 m., tarpetninius santykius ir kt. kaupimas moksliniams tyrimams (LCVA,
LLMA, MAVB RS, LLTI RS) ir moksliniai tynmai; 2) istorijos Saltiniq paie5ka ir kaupimas
etnine

daugiatomiam dokumentq rinkiniui (dokumentai apie

Vilniq

1920-1939 m.: etnines
ir kt.); 3) duomenq

bendruomenes, lokalios Lenkijos valdZios etnine politika, Svietimo raida
paie5ka "[domiaj ai Vilniaus istorij ai". [teiktas straipsnis:

,,Migraciniai procesai ir Vilniaus m, etnine-demograJine padetis:
Oikos redkolegijai (apimtis * l, I a.1.)

1.5. Atliekant Vilniaus miesto urbanistines
puseje tvrimus. nagrinetos temos:

W

a. 3-4 deiimtmeiiai'.,

ir socioekonomines raidos XIX

a.

- XX a. pirmojoje

V. PugaCiauskas (0,5 et.) Tyrimo tema ,,Vilniaus miesto krik5dioniq amatininkq cechq
funkcionavimasoo rengiama monografija ,,Vilniaus amatininktl cechai XIX a.: korporacines
organizacijos veiklos formos ir kolektyvine biografija". Lietuvos valstybes istorijos archyve,
kuriame yra i5likusi pagrindine medZiaga apie Vilniaus amatininkq cechus, buvo renkami
duomenys apie cechq personaling sudeti atsiZvelgiant i jr{ uZimam4 vietq korporacineje
organizacijoje. Visq pirma renkami ir sisteminami duomenys apie meistrus, pameistrius ir
is- Vilniaus
bos ir Vilniaus
statutais ir posedZi
mokinius remiantis

dflmos ra5tais ir kitais dokurnentais. Remiantis surinkta medLiaga buvo ra5omas uZplanuotos
monografijos skyrius
,,Meistras, pameistrys, mokinys" (1,0 a.l.).

jq nulemiandios prieZastys, nagrinejama jq
gamybiniame procese, paliediama meistry motery

Jame i5analizuota cechq nariq statistine dinamika ir

vykdomos funkcijos ceihq valdyrne ir
problema bei aptariami nariq tarpusavio santykiq klausimai.

Kartu, buvo Zenkliai papildytas Rusijos valstybes karo-istorijos archyvo medZiagair galutinai
parengtas planuotos kolektyvines monografijos ,,Vilniaus Kreivasis miestas" skyrius

,,Kariniai itttirtinimai Trij4 Kryiiy katne 183I-1878 m: statyba, elcsploatacija ir poveikis
reljefui" (1,3 a.l.)

Skyriuje remiantis faktografine (statybos dokumentacija: breiiruai, darbq ir statybiniq
medZiagq sqlnatos, caro valdZios kariniq ir civiliniq institucijq ataskaitos ir t.t.) ir kartografine
(kariniq itvirtinimq Trijq KryZiq kalne planai) medliaga i5analizuoti Trijq lkyZiq kalno
[wirtinimq statybos eiga l83l metais ir jq eksploatacija iki 1878 m. DidZiausias demesys buvo
sukoncentruotas i problem4 kaip kariniq itvirtinimq statybos darbai ir jq tolesne eksploatacija
dare itaka Trijq KryZiq kalno ir jo prieigq pirminio reljefo pokydiams.

V. Jogdla (1,0 et.) Tiriant Vilniaus urbanisting raid4 rengiama monografija,,Snipi5kes XVIII
a. pab. - XX a. pradZioje: raida ir struktflra". Papildomai rinkta archyvine medliaga
monografijai Lietuvos valstybes istorijos archyve, Var5uvos Senqjq aktq archyve (Lenkija),
Lietuvos mokslq akademijos Vrublevskiq bibliotekos rankra5diq skyriuje, Vilniaus universiteto
bibliotekos rankra3dirt skyriuje, Lietuviq literattiros ir tautosakos instituto rankra5diq skyriuje,
Lietuvos valstybiniame archyve, Lietuvos nacionalines Martyno MaZvydo bibliotekos
rankraSdiq skyriuje. Del didelio kiekio naujos Var5uvos archyvuose surastos sunkiai iskaitomos
archyvines medZiagos uZtruko monografijos rengimas. Para5ytos monografijos dalys:

Zydalrapines (0, 8 a.l.), Snipiikiaplytinds (0,85 a.l.), Zydai Snipiikese (0,6 a.l.).

Z. Medi5auskien€ (0,25 et.) Toliau

-

nagrineta Vilniaus visuomeninio gyvenimo
draugijq
veiklos XIX a. - XX a. pradZioje - tema. Rinkta Vilniuje veikusiq draugijq veiklos 1900-1914 m.
medLiaga Vilniaus bibliotekose (spausdinti istatai, kasmetines veiklos ataskaitos, narirl sqla5ai,
spaudos pranesimai ir pan.). Analizuotas draugijq veiklos pobfidis, tikslai, jq tautine sudetis,
tarpusavio rySiai, stengiantis nustat5rti Vilniuje veikusiq draugijq tinklo struktfrr4pagal veiklas ir
tauting sudet[. Atliktas tyrimas apibendrintas straipsnyje:
,,Vilniaus draugtjrqtinklo struhilra 1900-1914 m." (1,5 a.1.; Miestqtyrimai,4).

V. Petronis (0,25 et.) Programoje pradejo dirbti nuo 2013 m. liepos I d (nuo gruodZio 1 d.
priimtas pastoviam darbui). 2013 metais buvo rinkta su tema "Tarpkonfesiniai ir tarpetniniai
santykiai Vilniaus mieste XIX amZiuje" susijusi archyvine ir dokumentine medZiaga (periodika,
spausdinti darbai, statistika ir kartografija Vilniaus archyvuose ir bibliotekose).

G. Vaskela (0,5 et.) Tyrimo tema ,,Vilniaus miesto fkine raida Lenkijos valdymo metais".
Rinkta istorine ir statistine medliaga apie Vilniaus iiki @ramone, rySiai, transportas, paslaugos)
XX a. III-N desimtmediais (literat[ra, spauda, statistikos rinkiniai, oficial[s Vilniaus
savivaldybes leidiniai).
1.6.

Atliekant Vilniaus. kaip sovietines Lietuvos sostines tyrimus. nagrineta tema:

et.)

Tiriant tem4 ,,Vilnius, kaip sovietines Lietuvos sostindoo,
ataskaitiniais metais buvo rinkta archyvine medZiaga Lietuvos ypatingojo archyvo LKP
dokumentq skyriuje, Vilniaus miesto partijos komiteto fonde (F.3109). Taip pat susitikta ir

S. Grybkauskas (0,25

daryta interviu su buvusiu Vilniaus miesto partijos komiteto pirmuoju sekretoriumi (1984-1988)
Vladislovu Mikudiausku. Nors pateikejas atsisake, kad interviu b[tr1 ira5ytas, jo pateikta
informacija yra naudinga tyrinejant miesto valdymo, gorkomo personalinius tinklus.
2013 m,. perZilretas svarbus Vilniaus miesto pletrai dokumentas, kuris bus rengiamas projekto
Saltiniq publikacijai. Tai i5 Rusijos valstybes ekonomikos archyvo gautas SSRS Ministry

tarybos 1954 07 02 nutarimas Nr. 1334 "Del priemoniq tolesniam pramon€s [monig
gyvenamqjq namq ir kulttirines buitines paskirties objektq vystymui Vilniaus mieste", kartu su
Sio dokumento priedu "Priemonds tolesniam pramones imoniq gyvenamqjq namq ir kultflrines
buitines paskirties objektq vystymui Vilniaus mieste". Sis nutarimas, kuri iniciavo sovietines
Lietuvos valdLia, buvo svarbiu dokumentu, numatandiu intensyvi4 Vilniaus pletr4. Kaip ir
planuota, parengtas straipsnis, kuriame aptariama sovietines respublikos sostines statuso svarba
sovietineje federacineje sqrangoje:
o'Vilnius
- sovietinds Lietuvos ,,politinis" centras?" (0,75 a.1.)
I5 esmes parengta kolektyvine monografija
V. Pugadiauskas, S. Sarcevidius, O Valioniene, Vilniaus Kreivasis miestas.

(-

9 aut.l.)

Turinys:
[vadas

Kreivojo miesto rekonstrukcija
1.1. Kartografija
1.2. Kariniai itvirtinimai Trijq KryZiq kalne 1831-1878 m: statyba, eksploatacija ir poveikis
reljefui
1.3. Kreivojo miesto papilio rekonstrukcija
1.4. Kreivojo miesto reljefas geologiniais ir geofiziniais duomenimis
2. Kreivasis miestas ir Vilniaus urbanizacija
3. Kreivojo miesto i5takq problematika
1.

ISvados

Priedai
Dalis knygos skyriq (1.1, 1.4, i5 dalies 1.2,1.3) parengti ir dalis tyrimui panaudotos medZiagos
surinkta vykdant LMT finansuot4 projektq,,Kompleksiniq metodq taikymas Vilniaus Kreivojo
miesto (Curvum Castrum) tyrimuo se", III{IP -I 0226 .
2014 m. bus teikiamas projektas knygos i5leidimui.
2. uZdavinys: Vilniaus miesto istorijos Saltiniq paie5ka, tyrimai, skelbimas

Toliau buvo renkami dokumentai ir Saltiniai Vilniaus miesto Saltiniq rinkiniui. | 5i rinkini
iiilvta: l2 Vilniaus
istoriios XV-XVI a. pradZios dokumentu (baZnydios ter

dokumentai i5 LMAVB ir Gniezno archyvo), 46 XVI a. dokumentai i5 Lietuvos Metrikos ir
Archiwum Gl6wny Akt Dawnych (AGAD, Varsuva) fondrl; 3 XVII-XVIII a. dokumentai i5
AGAD'o, Lenkijos mokslq akademijos bibliotekos Krokuvoje ir LVIA; l7 praneSimq i5 XVIII
a. Vilniaus periodikos apie Vilniaus ir vilniediq gyvenim4; Vilniaus vokiediq audejq cecho
1831 m. istatai (LVIA); Vilniaus gubernatoriaus ra5tas Vilniaus policmeisteriui del Vilniaus
bernardinq ir pranci5konq konventualq vienuolynq uZdarymo, 1864 08 08 (Lietuvos valstybes
istorijos archyvas); 14 dokumentq i5 Lietuvos valstybes centrinio archyvo apie tarpukario
Vilniaus tautiniq maZumq padeti lietuviq veiklq vilniediq kasdienybg; SSRS Ministrq tarybos
1954 07 02 nutarimas Nr. 1334 "Del priemoniq tolesniam pramonds [moniq, gyvenamqjq namrl
ir kultUrines buitines paskirties objektq vystymui Vilniaus mieste" (Rusijos ekonomikos
istorijos archyvas).

R. Miknys (0,25 et.) renge spaudai eilin[ M. Rrimerio DienoraSiio tom4. Parengta spaudai,
paraiant paaiikinimus, atliekant teksto mokslinq redakcijq ir paraSant ivadq,,Ant dviejq
pasauliq ribos: Mykolo Rcimerio, jo Seimos bei artimos socialines aplinkos vertybiq
perkainavimo kryZkeles 1920 - 1922 metais" moksline publikacija
M)tkolas Rameris. DienoraJtis. I92I m. laplcriiio 9-o.ii - 1922 m. birZelio IS-oji . lSudarJrtojas.
ir mokslinis redaktorius R.Miknys. Paai5kinimai R.Miknys. I5 lenkrl kalbos verte Vaiva
Grigaitiene. - Jilnius: Versus aureus. 2013. - 341 p.
Sioie tcnygoje publikuojamas i5verstas i5 lenkq lietuviq kalb4 Dienoraiiio
tekstas, apimantis laikotarpinuo 1921 m. lapkridio 8 d. iki1922 m. birZelio 15 d. Dienora5dio
tekste ypad daug vietos skirta Vilniaus klausimo sprendimui, Vilniaus tautiniq grupiq
problematikai.

i

finansavimq2}l3 m. buvo uZsakytos dokumentq kopijos, bfltinos rengiant Saltiniq rinkini
,,XV[ a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje Saltiniai, T. III: Prisiekg svetimiems
valdovams". Kopijos bus gautos 2014 m. pradZioje ir pradetas Saltinio perra5as.
Gavus

Vilniaus archeologiniq tyrinejimq atlasas papildytas KultDros paveldo centro archyvo
archeologiniq ir architekturiniq tyrimq fondq 168 bylq informacija (situacijos planai ir tyrimq
iSvados).

3. uZdavinys: Seminary Vilniaus miesto istorijos temomis rengimas
2013 m. gruodZio 17 d. [vyko planuotas programos seminaras ,,Tarpkonfesiniai ir tarpetniniai
santykiai Vilniuje".
Perskaityi prane5imai:
R. Jonaitis, Stadiatikiq bendruomene Vilniuje XIII-XN a., kapinyno Bok5to g. duomenimis
S. Rowell, Bet kokio pagonio, koks tas lai5kininkas bebritt5 dokumentas priimtinas
E. Meilus, Etniniai ir konfesiniai santykiai Vilniuje Tvano metu (1655-1661 m.)
E. GimZauskas, Tautiniai santykiai Vilniuje 1918 - 1919 m. sandUroje
V, Stravinskiene, Tarpetniniai santykiai Vilniuje 1920-1939 m.
D. Baronas, Vilniaus istorijos Saltiniq paie5kos 2013 m.

utilwlnrys:. Tpstinio \eidinio ,,Miestq praeitis66 leidyba
2012 m. iBleidus ,,\diestqpraeities'o 3 numeri 2013 m. pradetas komplektuoti 4 numens.

4

5 uZdavinys. Ziniq apie Vilniaus praeit[ populiarinimas.

Atrinkti tekstaj antologij ai,,Vilnius amZininkq akimis'! :
Lydos stalininko tOanief iazimierz Szyszkoj Zmonos laidotuvirl Vilniuje 5v. Jonq baZnydioje
1742m. apraSymas: LVIA, F. 1135, ap.20,b.302,1.76-79v,94-96v,110, (orig.): Dyjariuszalbo
notacyje roku calego, to jest 1742 obrzqdk6w r6znych, zv,ryczaj6w, koSciola 5w. jariskiego Soc.
Jesu w tymhe roku zachowanych zawolqi konsensem przelohonych Societatis, ka2dej niedzieli
i $wiqt rozmaitych czas dzwonienia na nieszpory, msze solenne i nie solenne, to jest farskie,
takze ceremonie ko6cielne, r62ne i r6imych czas6w obserwowane i z pilnoSci4 wykonnotowane
dla wygody zakrystyjana ten memorial sporz4dzony AD Majorem DEI Gloriam.
Wilnas Leidenszeit im Iftiege; prof. dr. J. Parts ch, Zw Einnahme Wilnas; dr. F. Bergemann,
Keiserbesuche in Wilna, Das Liiauen-Buch. Eine Auslese aus der Zeitung ier I0 Armei,Druck
und Verlag: Zei1uxrgder 10. Armee, 1918, p. 116-132, 132-134, 134-1,37.
O. Wiohrle, Wilna. Ein Kultur- und Stadtebild, Das Land Ober Ost. Deutsche Arbeit in den
Verwaltungsgebiet en Kurland, I itauen und Bialystok-Grodno, Stuttgart und Berlin: Verlag der
Presseabteilung Ober Ost, 1917, p.42-59.
Apie sklaid4 daugiau Zr. Ataskaitos 5 dalyje.

4.

PUBLIKUOTI MOKSLINIV TYRIMU REZULTATAI

Pateikite per programos ataskaitin:i laikotarpi paskelbtq molcsliniq tyrim4 rezuttaitl liskainnt
monogra/ijas ir k.) bibliogra/ini sqra1q su internetin€s prieigos (jei tokia yra) nuorodomis.
Biomedicinos, fizini4 technologijos ir iemds ilkio molalysriiiyprogramqvykdytojai pateikia tik
monograJijq ir periodiniuose mokslo leidiniuose, turiniiuose cituojamumo rodikti Qmpact
Factor) ,,Thomson Reuters Web of Knowledge" duomeny bazeje publikuot4 straipsni4
b iblio grafinius apr aius, patentus.
S altini4 p

ublikacij o s :

9-oji- 1922m. birielio IS-oji / Sudarytojas, i
mokslinis redaktorius R. Miknys, Paai5kinimai R. Miknys. I5 lenkq kalbos verte Vaiva
Grigaitiene. - vilnius: versus aureus, 2013. -341p. ISBN 979 -9955 -34 - 360 8.
Mykolas Rdmeris, Dienorafltis.Ig2l m. lapkriiio

Straipsniai:
Baronas B., ,,stadiatikiq Sv. Dvasios brolijos isisteigimas Vilniuje 1584-1633:m.'0, Bainyiios
istorijos studijos, 2012, t. 5, p. 47-97, santrauka anglq k. p. 4l l4l4. (ISSN l39z-a502)
[Leidinys fakti5kai i5leistas 2013 m.]
GimZauskaS E., Vilniediq nuostatos ir Vilniaus politinio lietuviSkumo klausimas 1918 m.
lapkridio gruodZio m6n., Lietuvos istorijos metraitis. 2012, t. 2, Vilnius,2013, p. 83 108.
ISSN 0202-3342.

-

-

Jonaitis R., ZccneAoBaHl{t Ha reppr.rropr.rr ,,Civitas Rutenica"

u 20Il r. llponepna reopuft,

Apxeonozua u ucmoput llcrcoea u llcrcoecrcoil 3eu,au,58. 2013, c. 380-383.

124-0
LT

ISBN 978-5-94375-

Kapliinaite I., Or Mvrccvrn (lpauqucraHqeB Ao Karorr{trecroro paftona, Apxeonozufl u ucmopun
Jlumeat u celepo - aanada Poccuu 6 paHHeM u nosdueu cpedueeercosbe. - Vilnius: Lietuvos
istorijos instituto leidykla, 2013, p. I 47 -l 60. ISBN 978-995 5-8 47 -7 l -7
Kapltinaite I. , Apxeonorr{trecKr.re }rccJreAoBaHus (HeMerlKoro ropoAa> r Bulruroce,
Apxeonozun u ucmopun flcrcoea,u llcxoecrcoil 3eM.ntt) 58, 2013, c. 384-388. ISBN 978-594375-t24-0

Katilius A. Vilniaus vienuolynai XVIII a. pabaigoje
Vilnius, 2013, t. 37, p. 131-170. ISSN 1392-0502

- XX a. pradlioje,

LKMA metraltis,

Meilus E., Jono Kazimiero Vazos laikq Vilnius (1648-1668), Chronicon Palatii Magnorum
Ducum Lithuaniae, T. II, sudarytojas G. Striska, Vilnius,20|2,ISSN 2029-8943,p.205-210.
(faktiSkai iSleista 2013 m.)
Rowell S.C., The Role of charitable activity in the formation of Vilnius society in the 14- mid16 centuries, Lithunian Historical Studies 17 [ISSN 1392-2343],pp.39-69
Sarcevidius S., Valioniene O., ,,flareopefire(f nunruroccKoto ,,ClffvLtm castrum" (<<Kpueoeo
saurca>), Apxeonozun u ucmoput Jlumeat u cenepo sanada Poccuu 6 paHHeJvt u nosdueu
cpedueeercoBbe. - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013, p. 109-146. ISBN 978-594375-124-0

-

V. Stravinskiene, Ethnic-demographic changes in the data of the city Vilniu s (1920-1939),
Lithuonian Historical Studies,2012, Vol. 17, 2013, pp. 117- 138. ISSN 1392-2343
G. Vaitkevidius, Br.rnbHroc or [oceJIeH ufl, ro KoponeBcKoro ropoAa, Apxeonozun u ucmoput
Jlumeat u cenepo sanada Poccuu 6 paHHeM u nosdueu cpedueeercorbe.
Vilnius: Lietuvos
istorijos instituto leidykla, 20t3,p. 8l-100. ISBN 978-5-9437 5-124-0

-

-

D. Baronas, ,,Knyga, kuri i5liks: Gedimino Vaitkevidiaus Vilniaus ikiirimas",in: Knyg4aidai,
2013, nr. l, p. 22-25. (ISSN 2029-7238 Recenzija knygai: G. Vaitkevidius, Vilniaus ikurimas,
Vilnius, 2010, pp. 126 (ISBN 978-609-8039-06-1)

5.

REZULTATU SKLAIDA

Pateikite per programos ataskaitinilaikotarpipanaudotyrezultat4vieiinimo ir populiarinimo
priemoni4sqraiq (tai, kas nepateiha ,,5. Publikuoti molcsliniqt yimqrezultatai"). Pateikite
tilrslius sklaidos priemoniqbibliografinius ar kitokius duomenis (pvz., konferencijos
pavadinimas, pobfrdis (tarptautind, Lietuvos, molalind, populiarinimo ar kt.) vieta,laikas,
dalyvi4 skaiiius ir k.).
P r an ei imai ko nfe r e n c ij o s e :

D. Baronas: Tarptautine moksline konferencija: ,,Herder-Alumni-Tagung 2013. Kaleidoskop
aktueller Studien und Projekte zur Ostmitteleuropaforschung". Marburg, 20t3 m. balandZio 1113 d. Prane5imas: ,,Das Orthodoxe Vilnius: Die Entstehung und Entwicklung der
T2

Heiliggeistbruderschaft, 1 584-1633". Skaitytas 2013-04-l

1.

2013 m.gruodZio 5 d. konferencijoje,,Vilnius ir Kaunas lietuviq
kultflroje (1918-1940): tapatumo rai5kao'perskaitytas prane5imas ,,Vilniaus miesto gyventojai
V. Stravinskiend,

1920-1939

LLTI,

m;'

R. Jonaitis, 2013 m.balandZio 9 - I

I

d. Pskove vyko tarptautinis seminaras ,,Apxeolorl,Ifl

I,I

llcrona r,r flcroncroft 3eMruo'. Perskaitytas prane5imas: ,,I,IccleAoBaHHt Ha
reppnropr{u "Civitas Rutenica" n Bulrnroces2'012 r. (He)oNaaHHbIe orKpblrlal"
r,rcropr.rs

I. Kapl[naift,2013 m. balandZio 9 - 11 d. Pskove vyko tarptautinis seminaras ,,Apxeo.uornx n
r,rcropr,rr flcrona l,t flcxoecroft 3eMrnoo. Perskaityas prane5imas ,,Mycop e nosceAnesnoft
xr.r3Hr{ xwreneft Karolutlecroro paftona BulrHroca s l5 - 16 se."
G. Vaitkevidius, Ukrainos MA organizuotoje konferencijoje Kamenec-Podolske Yrcpaiua i
BefluKe rcunsicmeo Jlumoecarce a XIV -XWII cm. pranelimas, ,,Bo3HlIKHoBeHLIe Burbulocaoo

Vaitkevidius,20l3 m. lapkridio2l-22 d. Lenkijos MA organizuotoje konferencijoje Lodzeje
Bron nvierciadlem epoki prane3imas ,,Struktura obronna Krzywego grodu w Wilnie".
G.

G. Sliesoritinas,2013 m. rugsejo 26-29 d., Siauliai, Lietuvos istorikq suvaZiavimas, planuotas
mokslinis pranesimas ,,LDK Vyriausieji Tribunolai Vilniuje XVII ir XVIII a. sanduroje
politines kovos arena".

-

E. Meilus, 2013.09.28 Siauliuose, III-e Lietuvos istorih4suvaiiavime, prane5imas,,Vilniaus
miestiediq atmintys 1655-1661 m. okupacijos metaisoo

A. Urbanavidius, su bendraautoriais), prane5imas ,,The Lithuanian Mummy Project: an investigation of
the human remains found in the Dominican Church of the Holy Spirit, Vilnius", skaitytas konferencijoje
,,8th World Congress on Mummy Studies", RijodeZeneire, Brazilijoj e,2013 m. rugpjiidio men.

Populiarinimo veikla
2013 m.balandZio 22 d.

-25 d. Vilniaus

miesto savivaldybeje buvo vykdomi gidq mokymo

kursai. Skaitytos paskaitos:
1) ,,Ankstyvasis Vilniaus reljefas (XIII-XN a.), Kreivosios pilies tyrinejimq rezultatai ir
Kreivojo kalno rekonstrukcija" ( S. Sarcevidius, O. Valioniene)
2) ,,Rusq miestas ,,Civitas Rutenica" Vilniuje XIII a. II puseje - XV a. pradLioje" (R. Jonaitis)
3) ,,Katalikq rajonas Vilniuje XIV a. - XVI a.pr.'o (I. Kaplunaite)

2013 mrugsejo 27 d. tarptautiniame mokslo sklaidos renginyje ,,Tyrejq naktis" skaityos
paskaitos:
1) ,,Archeologija+geologija+geofizika: senojo Vilniaus veidas" ( S. Sarcevidius, O
Valioniene),
2) ,,Vilniaus nekropolio paslaptys" (R. Jonaitis ir I. Kapl[naite);
3) ,,Kur Sinkorka, ten ir kvorta.,." (G. Vaitkevidius)
2013.05.25

Vilniuje, Sv. JokEbo ir Pilypo dominikonq baZnydioje, konferencijoje Lukiiki4

Dievo Motinos atvaizdas: kontelcstai ir pamaldumai,perckaitytas prane5imas,,Vilniaus
Luki5kes XVII a. karq laikotarpiu. Karo padariniai ir trofejai" (E. Meilus)
13

Dalyvavimas V. Savukyno (LRT) laidoje,,Istorijos detektyvai", (G. Vaitkevidius)

6. PASTABOS APIE PROGRAMOS VYKDYMO EIG,T
Pateikite pastabas (iei tokitq turite) del programos vykdymo pasikeitim6 vykdymo problem4
nauj q aplinlcybir4

ir

kt.

Baigiantis metams paai5kejo, kad programos vykdytojas A. Urbanavidius del rimtq sveikatos
sutrikimq nebegali dirbti intensyvaus mokslo tiriamojo darbo. Del 50 proc. sumaZejusio
darbingumo ir specifiniq darbo apribojimq teko keisti A. Urbanavidiaus darbo pobfd[ ir rasti
veiklq pagal jo galimybes. Pasitarus nusprEsta, kad A. Urbanavidiui pagal jegas galetq b[ti
XVII-XVIII a. Vilniaus istorijos Saltiniq perra5ymas, o jo parengtus Saltiniq perra5us skelbti LII
tinklalapyje, padarant prieinamus platesniam tyrejq ratui. Taip pat nusprEsta, kad tikslinga bltq
pena5yti ir skelbti XVII-XVIII a. Vilniaus pajamq ir i5laidq knygas.
Lietuvos valstybes istorijos archyve (LVIA, f. 458, ap. 1 bei f. SA) saugomos Vilniaus pajamrl
ir i5laidq knygos bei ,,pavartdsoo ir ,,pagalv€s'o mokesdiai yra vienas vertingiausiq Sio miesto
istorijos Saltiniq (os sura5ytos lenkq kalba). Po 1655.08.08 maskvenq kariuomenes Vilniaus
uZemimo ir nuniokojimo, kai visas iki tol nuo XV a. kauptas miesto archyvas sudege, naujas,
iki' Siol didhialla dalimi i5likEs archyvas buvo pradetas formuoti nuo 1657 m., kai okupacijos
s4lygomis (iki 1661 m.) Vilniaus magistratas atnaujino savo darb4 ir pradejo kiekvienais metais
atskirose knygose registruoti savo i5laidas bei pajamas bei namq savininkus ar nuomotojus
(1657-1661m. pastarqjq duomenq nera). Vien tik iS XVII a. antros puses (1657-1699 m.) tokiq
i5liko 31 knyga ui 1657-1662 m. (b. 15,17, I9), 1666-1672 (b. 23-29), 1674-1780 (b. 30-38),
1683 (b. 40 ir SA), 1685-1687 (b.42-46), t689-1692 (b.47,50, 53, 54) ir 1699 (b.55) ir i5
XVIII a. yrc dar ivairiq metrl apie 70 knygq (kai kuriq metq yra po 2-3 viena kitqpapildandiq ir
kartojandiU kn.). Siose knygose galima rasti medZiagos ne tik apie namq (,,posesijq")
savininkus, bet ir kokie amatininkai bei pirkliai ir prekeiviai, kokius mokesdius mokejo, kiek ir
kas mokejo uZ vandentieki deglines, alaus ir midaus gamybe bei prekybq pajamos i5 sveryklos
(,,svarstykliq"), iS atveZusiq prekes veZimq veZikq ir apie kitus miesto pajamq Saltinius. I5
miesto i5taidas atspindindiq knygq skyriq galime suZinoti apie smulkiausias tq metq magistrato
i5laidas i5 surinktq pajamq (atlyginimai miesto pareigtinams, i5laidas statybq ir remonto
darbams, miesto Sventems ir t.t.). Sios Vilniaus pajamq ir i5laidq knygos gan i5samiai parodo
miesto gyventojus bei atspindi to laikotarpio miesto [kini finansin[ ir i5 dalies kultiirini
gyvenimq.
Siose knygose esanti medtiagaistorikr5 deja, yradar labai ma?aipanaudota. Si medZiaga yra

neikainojamas Saltinis ruo5iant Vilniaus 700 m. jubiliejui (2023 m.) miesto istorijos knygq.
Perra5ius ir paskelbus internete padidetq jq prieinamumas visiems besidomintiems, o tuo padiu
ir galimytes pladiai panaudoti [vairiuose tyrimuose. Atsiradus finansinems galimybems, Sias
knygas b[tq galima nesunkiai paskelbti atskirais s4siuviniais ar knyga. Prie5 pat I-ji Pasaulini
kar4 Vilniaus archeografine komisija buvo pradejusi rengti savo darbq (AVAK) 40-4 tom4
L4

kuriame ketino i5spausdinti XVII a. II-4 pusg apimandias Sias knygas. l9l5 m. knyga buvo
pradeta spausdinti, bet suspeta i5spausdinti tik 200 psl., nes miest4uZeme vokiediai. Sie 200 psl.
yra bibliografine retenybe (LII yra tik 165 psl., kitq ieskoma).
'

A. Urbanavidiui nebegalint atlikti moksliniq tyrimU nebera galimybes igyvendinti programos
1.4 uZdavinio ,,Atlikti Vilniaus gyventojq skaidiaus ir demografines raidos tyrimus (XV[-)O(
a.)" dalies tyrimt5 o bttent:
a) surinkti naujq dar netyrinetq archyviniq XVII-)CVIII a. Saltiniq Vilniaus demografijos tema
(perZiflreti parapiniq metrikq ir kt. knygas);
b) surinktq archyviniq XVII-XVIII a. Saltiniq pagrindu sudaryti tyrimui reikalingq kompiutering
duomenq bazE;
c) atlikti

XVII-XVIII

a.

Vilniaus demografines raidos tyrimus.

LII nera kito tyrejo, galindio pakeisti A. Urbanavidiq ir atlikti istorines demografijos tyrimus,
kurie reikalauja specifiniq Ziniq ir pasirengimo.

Rimantas Miknys
(vardas, pavarde)

Program4 vykdandios institucijos vadovas
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